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Petra Sedláčková se ve své práci pokusila propojit znalosti nabyté během studia hispanistiky  

s poznatky z oblasti práva, které studuje na Právnické fakultě UK. Předkládaná práce se 

zabývá jazykem, jaký je užíván ve španělské ústavě. Toto téma klade na autorku velké nároky 

nejen proto, že při jeho zpracování musela prokázat svou kompetenci v obou zmíněných 

disciplínách, ale také z toho důvodu, že předpokládá důkladné seznámení s rozsáhlým  

a jazykově velmi náročným odborným textem a jeho následnou jazykovou analýzu. Autorka 

si dle mého názoru s obtížným úkolem poradila se ctí a její práce je zajímavá. 

V úvodní části se autorka zaměřuje na specifika právního jazyka obecně. Kladně 

hodnotím velké množství sekundární literatury, kterou k dané problematice prostudovala,  

a také způsob, jakým s ní nakládá. Autorka jednotlivá pojetí samostatně promýšlí, snaží se je 

mezi sebou propojovat a postřehy vhodně doplňuje citacemi z prací, které se zabývají právní 

češtinou.  

Druhá část je zaměřena spíše prakticky. Prostředky, které jsou podle sekundární 

literatury typické pro právní jazyk, autorka vyhledává v textu ústavy a následně přináší 

konkrétní příklady jejich užití. V této části jsem se chvílemi nemohla zbavit dojmu, že se zde 

opakují některé informace, které již byly řečeny v kapitole předchozí, na druhou stranu 

důsledné dodržování analogické struktury umožňuje čtenáři dobrou orientaci v práci  

a občasné zopakování informace zajišťuje, že text bude dobře srozumitelný. Autorka přináší 

řadu zajímavých jazykových příkladů. Oceňuji, že se je snaží doprovodit i teoretickým 

komentářem, který vychází z gramatik, a neomezuje se tak jen na příručky o právní 

španělštině, byť toto propojení by místy mohlo být hlubší, aby byl posílen právě lingvistický 

(teoretický) rozměr práce.  

V další části se autorka věnuje problematice aktualizace právní španělštiny  

a srozumitelnosti právních textů obecně. Tato kapitola je jiného charakteru než předchozí  

a není přímo lingvistická, na druhé straně dle mého názoru nabízí zajímavý (praktický) pohled 

na zkoumanou problematiku, a staví tak poznatky představené dříve do jiného světla. 

Práce je ukončena relativně krátkým závěrem. Za velmi podnětné považuji zejména 

autorčiny postřehy o tom, že ústava se v některých jazykových rysech odlišuje od jiných 

právních textů, a její úvahy o tom, proč tomu tak je (ty jsou nastíněny i v průběhu kapitoly, 

která analyzuje text ústavy). Je škoda, že závěr není poněkud rozsáhlejší, autorka nejednou 



prokazuje, že je schopná samostatného uvažování o jazyce, a bylo by zajímavé přečíst si více 

jejích komentářů ke zkoumané problematice. 

Určité výhrady mám k formální stránce práce, neboť obsahuje velké množství 

překlepů. Na druhou stranu velmi kladně hodnotím uvedení seznamu použitých zkratek  

a výborný je dle mého názoru slovníček právních pojmů, který autorka nabízí v příloze. 

Oceňuji také pěkné a kultivované vyjadřování autorky. 

 

Náměty k obhajobě: 

1.) V části věnované užívání modálních sloves v ústavě autorka konstatuje, že se zde ani 

jednou nesetkala s užitím konstrukce s tener que (na rozdíl od deber a poder). Je to 

podle ní náhoda, nebo by k tomu mohl být nějaký důvod? 

2.) Byl jazyk španělské ústavy pro autorku něčím překvapující? Setkala se při její analýze 

s některými jevy, které pro ni byly neočekávané? 

 

Předkládanou práci celkově hodnotím jako zdařilou, doporučuji ji k obhajobě  

a předběžně navrhuji hodnocení výborně. 
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